GoedeZaken
AGENDA
27 oktober
Workshop Netwerken
Kennemer Business
Locatie: Zaamen te Haarlem
Info: www.kennemerbusiness.nl
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Perfectly Basics winnaar Haarlem Business Awards

Focus en lol

INSPIRED023 in Crown Business
Center Haarlem

27 oktober
Ondernemerscongres
Ondernemen zonder grenzen!
Tijd vanaf 15.30-22.00 uur
Locatie: Kleine Zaal van Schouwburg
De Meers te Hoofddorp
Inschrijven via:
www.aanmelder.nl/haarlemmermeersondernemerscongres 2015
29 oktober
Bitterballenborrel
Crown Businesscenter Haarlem
Tijd: 17.00-20.00 uur
A. Hofmanweg 5, 2031 BH Haarlem
Meer info: bitterballenborrel.nl

Inspired 023

Peter Blaas en Birgit van den Beemt
30 oktober
Koninklijke HFC sponsorborrel
Gastspreker: Benno Leeser
directeur/eigenaar
Gassan Diamonds
Tijd: inloop vanaf 17.30 u.
Locatie: Emauslaan 2 Haarlem
Toegang alleen voor leden.
Geïnteresseerd maar geen lid?
Mail dan naar info@konhfc.nl
o.v.v. firmanaam, e-mailadres
4 november
Young MKB Haarlem
Ondernemersborrel november
Tijd: 19:30 - 23:30
Locatie: Viqh
Grote markt 4, Haarlem
5 november
INSPIRED023
Ondernemers kunnen zich er
op allerlei manieren laten inspireren, onder meer tijdens workshops,
lezingen en een talkshow.
Tijd: 12.00 en 20.00 uur
Locatie: Crown Business Center
Haarlem
Hofmanweg 5a, Haarlem.
www.inspired023.nl
5 november
OV IJmond
Leden lunch
Locatie: Telstar Stadion
Minister van Houtenlaan 123,
1981 EG Velsen-Zuid.
www.ovijmond.nl
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De webwinkel Perfectly Basics uit de
Waarderpolder werd onlangs eerste
bij de Haarlem Business Awards 2015
(categorie 5+ fte), georganiseerd
door MeerBusiness Haarlem-IJmond.

Birgit van den Beemt werkte al geruime tijd in de mode, terwijl haar man
Peter Blaas websites bouwde voor
het MKB. Het viel Birgit op dat ‘basics’
een ondergeschoven kindje waren
in kledingland. In 2006 startten Peter
en zij daarom vanaf de zolderkamer
Perfectly Basics, met in eerste instantie alleen witte en zwarte t-shirts.
Peter: ‘Vanaf het moment dat we begonnen, is het meteen hard gaan lopen. In de loop der jaren zijn we ons
daarbij gaan richten op het hogere
segment, dus kwaliteitskleding van
vooraanstaande merken. Inmiddels
is ons assortiment fors uitgebreid en
voeren we 85 merken. We zijn al vier
keer verhuisd naar een groter pand,
hebben 28 medewerkers, krijgen
zo’n 200 orders per dag en versturen
deze naar 180 verschillende landen.’
Perfectly Basics won de Haarlem
Business Awards 2015 onder meer
vanwege het persoonlijke contact
met de klanten. En dat met een web-

shop. Birgit: ‘Zoiets gaat verder dan
alleen een handgeschreven kaartje
bij de order. We willen onze klanten
adviseren en inspireren, bijvoorbeeld
door een totaallook te laten zien, en
door laagdrempelig contact via chat,
telefoon of mail. Ik vind het daarbij
wel geestig dat we onze beste klanten nog nooit hebben gezien, terwijl
we hun stijl en smaak wel precies
kennen. Verder denk ik dat vrouwen
het leuk vinden dat de merken die
wij aanbieden niet op elke straathoek verkrijgbaar zijn.’
Peter: ‘Op internet komen veel nieuwe bedrijven, maar er gaan er ook
weer veel. We willen daarom een nog
stabielere positie in de markt krijgen
en de omzet van ons bedrijf verdubbelen. Momenteel richten we ons op
de Nederlandse en Belgische markt,
over 2 à 3 jaar willen we Engeland
veroveren. Een van de dingen die we
hebben geleerd, is dat je focus moet
houden. Blijf doen waar je goed in
bent, met een scherp oog voor ontwikkelingen en verschuivingen in
de markt. En heb vooral lol in wat je
doet.’

Volg ons ook op

Het CBC biedt onderdak aan tientallen bedrijven. Het betreft gevestigde namen en starters. Een aantal
van hen presenteert zich tijdens
INSPIRED023 en biedt bezoekers de
kans om nieuwe ideeën en contacten
op te doen. Wie 5 november aan wil
schuiven voor een inspirerende gratis
lunch, kan zich vooraf inschrijven via
de website.

Om 16.15 uur wordt een kort debat
over (on)fatsoen in het bedrijfsleven
gehouden. Gespreksleider Jaap Sluis
van De Coalitie spreekt met onder
meer oud-bankier Peter van der Slikke. Hij schreef het boek ‘Ontmaskerd‘
over misstanden in de financiële wereld. Aansluitend wordt een borrel
gehouden.
Leonoor Ruigrok van het CBC verwacht veel van het evenement:
“De derde editie in mei dit jaar was
dermate succesvol dat we besloten
hebben om snel met een vervolg te
komen. INSPIRED023 is een formule
die aanslaat en een vierde editie verdient.”
Voor meer informatie of aanmelden:
www.inspired023.nl

Hoe overleef ik als professional de
overgang?

www.perfectlybasics.nl

Geslaagde Business Talkshow
bij Tata Steel op 5 oktober jl.
Lezingenserie over de overgang, vrouw en werk

Vlnr: Henk Kreft, Bernt Schneiders, Martijn Arets, Brigitte Paulissen, Cees Buur en Arjen
Verkaik. Foto: Onno van Middelkoop

De Coalitie
communicatieadviseurs
Jaap Bonkenburg, Johan Tempelaar
Voor tips, agendapunten en
informatie: Julie Joustra
goedezaken@
hollandmediacombinatie.nl
www.goedezaken.nu

Donderdag 5 november wordt in het
Crown Business Center (CBC) aan
de Hofmanweg 5a in de Haarlemse
Waarderpolder het evenement INSPIRED023 gehouden. Ondernemers
kunnen zich er op allerlei manieren
laten inspireren, onder meer tijdens workshops, lezingen en een
talkshow. De toegang is gratis. INSPIRED023 duurt van 12.00 en 20.00
uur.

De bijeenkomst werd georganiseerd
door OV IJmond en BeterBusiness
Haarlem-IJmond. Ruim 100 directeuren en bestuurders waren aanwezig
om kennis te nemen met als doel:
inspiratie, toepasbare kennisuitwisseling en netwerken. Martijn Arets
was de Keynote speaker van de bijeenkomst. Met humor en strakke
hand leidde Brigitte Paulissen deze
geslaagde bijeenkomst in goede banen.

In de talkshow ontving zij achtereenvolgens burgemeester Bernt Schneiders (Gemeente Haarlem), wethouder Arjen Verkaik (Gemeente Velsen),
Cees Buur (BUKO), Henk Kreft (KPN
West Nederland), Clement Kieftenbeld (Microtechniek), Rolf Deen (Tata
Steel) en Sharon Klaver (DefShar).
Voor meer info kijk op
www.beterbusiness.nl

Op 9 November start, in het Seinwezen in Haarlem, voor de tweede keer
de lezingenserie over de overgang,
vrouw en werk. In een informele setting gaan de deelnemers in gesprek
met keynote speakers over dit onderwerp.

Jaarlijks zijn er 1,2 miljoen vrouwen
in de overgang. De overgang is een
normaal verschijnsel in het leven van
elke vrouw, en brengt veranderingen
met zich mee: onverwachte, ongekende en soms ook ongewenste
verschijnselen, zowel op fysiek, mentaal- als zingevingsgebied. Toch is de
overgang vaak een taboe, er wordt
veel in stilte geleden of gezwegen.
Of er worden flauwe grappen over

gemaakt. Een normaal gesprek over
de overgang lijkt (bijna) niet mogelijk
en al helemaal niet op de werkplek.
Goede informatie maakt het dragelijker en leuker, en biedt nieuwe perspectieven op jezelf en je werk.
Het programma is bedoeld voor
vrouwen van 45 jaar en ouder en
voor HR-managers en adviseurs die
te maken hebben met dit onderwerp. De bijeenkomsten vinden na
werktijd plaats en zijn inclusief eten.
Om acht uur ’s avonds is het programma afgelopen.
Meer informatie en aanmelding:
www.werkendeweg.nl

